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Nieuws van de directeur
Over drie weken is het kerstvakantie voor de kinderen. In deze laatste weken van het
jaar zijn het team en de oudercommissie druk bezig om er voor de kinderen een fijn
Sinterklaas- en kerstfeest van te maken. Fijn dat we zo’n betrokken groep ouders op
school hebben.
Vrijdag 14 december is de laatste werkdag van Renske (bouwcoördinator groep 1 t/m
4), waarna zij start aan haar zwangerschapsverlof. Naar verwachting komt Renske
weer terug na de meivakantie.
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Alice Lanfermeijer (leerkracht groep 1/2) neemt de uren bouwcoördinatie van Renske
gedurende deze periode over.
In deze nieuwsbrief vindt u verder uitgebreide informatie over de kerstperiode. Leest
u dit vooral goed door!

Dank u Sinterklaas
Sinterklaas en zijn pieten hebben onze schoenen
gevuld. De mandarijnen zijn gesponsord door de
Jumbo in Parkwijk. Daarnaast hebben de kinderen
pepernoten en een mooie gelpen gekregen.

Voor kinderen, door kinderen
De missie van Kinderpostzegels is helder: we geven kinderen kansen op een betere
toekomst.
Kinderen zitten barstensvol energie, maar zijn tegelijk kwetsbaar. Hoe mooi zou het
zijn als ieder kind het beste uit zichzelf kan halen? Dat het niet uitmaakt in welke
situatie, plaats of omstandigheden het opgroeit...
Onze leerlingen uit de groepen 7& 8 hebben dit jaar ook weer mee gedaan met deze
actie. Er is een enorm bedrag van 13.701 euro opgehaald. Dit is echt een geweldig
en mooi resultaat. We zijn trots op de inzet van onze leerlingen!!!

Parkeren bij de brandweer
Onlangs heeft de brandweer onze school weer bezocht. Op school hebben we de
zaakjes goed op orde. Wel had ze het uitdrukkelijke verzoek aan de ouders om niet
op hun terrein te parkeren. Hoewel het een openbare parkeerplek is, lopen ouders en
kinderen daar gevaar. Als er een spoedgeval is en de wagens met gierende banden
uit het pand komen rijden is dit gewoon echt te gevaarlijk. De meeste kinderen zijn
net zo groot als de wielen. Daarnaast hebben de mensen die daar komen werken
zelf in de ochtend vaak geen parkeerplek hierdoor.
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Nieuwsbrief Kerst 2018
Beste ouders/verzorgers,

Via dit bericht informeren wij u over de kerstvieringen op school.

Allereerst een oproep voor statafels. Heeft u één of meerdere statafels te leen voor
bij de kerstborrel op het plein op donderdag 20-12 a.s.? Zou u dit dan per email
willen melden bij de Oudercommissie
(oaseouders@basisschooldeoase.nl)

Ons Kerstprogramma voor 2018 ziet er als volgt uit:

7-12


In alle groepen starten we de gezellige kerstperiode met de viering van de 1ste advent en worden in de groepen en in de hal de kerstbomen neergezet
en versierd. De 2-de advent vieren we op 10-12, de 3-de advent op 17-12 en
de 4-de advent vieren we tijdens onze gezamenlijke kerstviering.

10/11-12


Op 10-12 zal in de kleutergroepen een kerstcreadoe gehouden worden. De
kleuters knutselen deze dag met elkaar de mooiste knutsels in elkaar. De dag
erna, op 11-12, gaan de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 aan de slag. Per
deelschool kunnen de kinderen zelf kiezen welke knutsels ze willen maken en
lopen binnen de deelschool zelf naar het lokaal waar ze aan de slag gaan. Dit
gebeurt in twee rondes van een uur. Dat belooft een super gezellige activiteit
te worden!

12-12


De intekenlijst voor het kerstdiner hangt bij alle groepen op het bord in de
gang. Ook dit jaar is het bedoeling dat de kinderen zelf een hapje of een
drankje meenemen om gezamenlijk in de groep te eten bij het kerstdiner. Op
de intekenlijst kun u aangeven wat uw kind meeneemt naar het kerstdiner.

19-12


De kinderen nemen een plastic bord, beker en bestek mee naar school in
een plastic tas.
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20-12




Kerstdiner van 18.00 uur tot 19.00 uur. De inloop start
om 17.50 uur, waarbij de kinderen zelf hun hapje of
drankje meenemen. De kleuters mogen om 18.55 als
eerste worden opgehaald, zodat de hogere groepen nog
rustig kunnen afsluiten.
Ouderkerstborrel op het schoolplein van 18.00 uur tot 19.00 uur. Terwijl de
kinderen genieten van hun kerstdiner, kunt u genieten op het plein van de
ouderkerstborrel. Onder het genot een hapje en een drankje en gezellige
kerstmuziek, kunt u een praatje maken met andere ouders. Na afloop is het
fijn om op enkele opruimouders te mogen rekenen. Samen hebben we die
klus zo geklaard!

21-12


In verschillende groepssamenstellingen wordt de kerstviering gehouden.
Hierbij zingen we samen kerstliedjes en staat het kerstverhaal centraal. Alle
kinderen mogen deze dag een gezelschapsspelletje meenemen en de
kleuters mogen speelgoed (zonder geluid) meenemen om mee te spelen.

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk!

Het is bijna vanzelfsprekend dat we het erg leuk vinden als de kinderen er netjes en
feestelijk aangekleed uitzien, zowel bij het kerstdiner, als de dag erna, bij de
kerstviering.

Met vriendelijke groeten,

de Kerstcommissie in samenwerking met de Oudercommissie

Belangrijke data
 Vrijdag 14 december inloopmoment
 Woensdag 19 december inloopmoment
 Donderdag 20 december kerstdiner
 Vrijdag 21 december kerstviering
 Zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari 2019 kerstvakantie
 Vrijdag 11 januari inloopmoment
 Woensdag 23 januari t/m vrijdag 1 februari Nationale Voorleesdagen
 Woensdag 23 januari inloopmoment
 Vrijdag 25 januari Studiedag 3
 Woensdag 6 februari inloopmoment
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